
Zoznam predoperačných požiadaviek 
 
Vážená pacientka/Vážený pacient 

 

 

V rámci skrátenia celého prijímacieho procesu v príjmovej ortopedickej ambulancii Vás 

prosíme v deň príjmu na hospitalizáciu doniesť si zo sebou do ambulancie: 

 Požadované predoperačné vyšetrenia:  

o interné predoperačné vyšetrenie 

o predanestetické vyšetrenie 

o urologické/gynekologické vyšetrenie 

o výsledky všetkých požadovaných laboratórnych vyšetrení (vrátane 

laboratórneho vyšetrenia moča – často zabúdané). 

o prípadné ďalšie požadované odborné vyšetrenia – hematologické, cievne, 

kardiologické, reumatologické... 

 Zoznam prípravkov a liekov na kt. je pacient alergický. 

 Meno, priezvisko a tel. kontakt na najbližšieho príbuzného :   

 

….................................................................................................................................. 

 Zoznam aktuálne užívaných liekov vrátane dávkovania, času a spôsobu podávania. 

(napr. Agen 5 mg 1 tbl. ráno, večer), k uvedenému je možné využiť tabuľku, kt. je na 

druhej strane, alebo doniesť zo sebou samotné krabičky s liekmi. 

 

K hospitalizácii si so sebou doneste: 

 pyžamo, papuče a hygienické potreby (je vhodné si priniesť - uteráky, mydlo, zubnú 

pastu, zubnú kefku, toaletný papier, hygienické vreckovky, čistiace vlhčené obrúsky, 

šampón na vlasy, hrebeň...). 

 Lieky, ktoré pravidelne užívate. 

 Ak požiadate o darovanie krvi svojich rodinných príslušníkov alebo známych, prineste 

prosím so sebou aj potvrdenie z Transfúznej stanice o darovaní krvi. 

Z dôvodu oboznámenia o plánovanej liečebnej procedúre (implantácii kĺbovej 

náhrady)
 

Vás
 

žiadame
 

o
 

účasť na pacientskom seminári, ktorý sa uskutoční na 

Klinike
 

ortopédie
 

a
 

traumatológie
 

pohybového
 

ústrojenstva Tr. SNP č.1, 

v

 

učebni

 

na

 

12.

 

poschodí

 

v

 

termíne:



Zoznam chronicky užívaných liekov: 

 

Liek (napr. Agen) Gramáž (napr. 5mg) Užívanie (napr. ráno, večer) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

S vďakou za pochopenie a s pozdravom   doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.     

         

      

                                           Prednosta 
Klinika  ortopédie  a

 
traumatológie  pohybového 

ústrojenstva LF UPJŠ a
 

UNLP, Tr. SNP 1, Košice
 Tel. 055/640-3337, Email: ortopedia.snp@unlp.sk
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